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Prezados colegas

Editorial

Cléa Rodrigues Leone
Presidente

Recadastramento

Cremesp

Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo espera 
atualizar dados de mais de 90 
mil médicos do Estado com o 
recadastramento iniciado em 
outubro último.
Página 7

Foram recebidos 418 temas 
livres para o 11º Congresso 
Paulista de Pediatria, 
abarcando quase todas as 
áreas de atuação da Pediatria. 
Os trabalhos melhor pontuados 
serão escolhidos para 
apresentação, contribuindo para 
a atualização 
do pediatra 
em temas 
interessantes
e atuais.
Páginas 4 e 5

Congresso Paulista

Cursos e eventos

Indexação
Publicações

Já foi solicitada a indexação da 
Revista Paulista de 
Pediatria no SciELO, 
processo aguardado 
com expectativa por 
todos os envolvidos 
com a publicação.
Página 7

Uma única chapa se inscreve
Eleições SPSP

Como aconteceu nas últimas eleições, somente uma 
chapa se inscreveu para participar do processo eleitoral 
que deverá escolher a nova Diretoria da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo.
Página 2
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Chegamos ao fi nal de mais um 
ano, durante o qual todos 
nós atuamos no sentido de 

produzir e aplicar o conhecimento 
pediátrico mais atual e adequado à 
promoção da saúde de nossas crian-
ças e adolescentes.
 A Sociedade de Pediatria de São 
Paulo, por meio da atuação dos 
membros de sua Diretoria e Depar-
tamentos Científi cos, não poupou 
esforços para proporcionar aos pe-
diatras as oportunidades da atualiza-
ção do conhecimento. Nesse senti-
do, o 11º Congresso Paulista de Pediatria 
será uma ocasião muito especial para 
o encontro de pediatras e profi ssio-
nais de saúde que atuam nessa área 
(informações sobre o Congresso nas 
páginas 4 e 5).
 Neste número do Boletim Pediatra 
Informe-se chamamos a sua atenção 
para as medidas de prevenção da 
transmissão vertical do HIV (pági-
na 6), que é também de responsa-
bilidade do pediatra e que depende 
muito de nosso empenho. Para isso, 
necessitamos estar alertas para a in-
dicação das medidas necessárias à 
sua redução.

 Também neste fi nal de ano es-
tamos realizando nosso processo 
eleitoral, para o qual convocamos 
os sócios da SPSP a se manifesta-
rem por meio de seu voto. É muito 
importante a sua manifestação (veja 
matéria na página 2).
 Enfi m, a Diretoria da SPSP agra-
dece a todos os colegas que, direta 
ou indiretamente, vem contribuin-
do para o fortalecimento de nossas 
ações e, consequentemente, o bene-
fício de nossas crianças e adolescen-
tes, particularmente durante o ano 
de 2006.

Desejamos a todos um 
Feliz Natal e um ano de 
2007 mais promissor à 
Pediatria e aos pediatras 

deste País!



Representação Regional Diretor-presidente Vice-diretor presidente
Botucatu Eduardo Bicas Franco  Luis Gonzaga Gerlin 
Campinas Tadeu Fernando Fernandes Fábio E. Fernandes Álvares
Franca Marcelo Pinho Bittar Alberto Silva Costa Filho
Grande ABC Alice Lang Simões Santos Simone Holzer
Jundiaí Aderbal Tadeu Mariotti Paulo Tarcísio Pontes Nogueira
Marília Mário do Carmo M. Bernardo Paulo Eduardo Imamura
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Eleições SPSP EXPEDIENTE

PRESIDENTE:
Cléa Rodrigues Leone
1º VICE-PRESIDENTE:
José Hugo Lins Pessoa
2º VICE-PRESIDENTE:
João Coriolano Rego Barros
SECRETÁRIO GERAL:
Mário Roberto Hirschheimer
1º SECRETÁRIO:
Rosana Fiorini Puccini
2º SECRETÁRIO:
José Roberto Fioretto
1º TESOUREIRO:
Lucimar Aparecida Françoso
2º TESOUREIRO:
Jair Marcelo Kuhn

DIRETORIA DE CURSOS, EVENTOS
E PROJETOS
Maria Fernanda B. de Almeida (coordenadora). 
Cristina Miuki Abe Jacob, Lilian dos S. Rodrigues 
Sadeck, Mauro Batista de Morais, Rubens Wolf 
Lipinski (capital). José Dirceu Ribeiro, Claudio 
Ribeiro Aguiar, Luiz Gonzaga Tone, Raphael Del 
Roio Liberatore (interior).

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS
João Coriolano Rego Barros e Antônio Carlos 
Madeira de Arruda (coordenadores). Maria 
Odete Esteves Hilário e Renata Dejtiar Waksman 
(capital). Ciro João Bertolli, Fábio Eliseo F. Álvares 
Leite e Marcelo Pinho Bittar (interior).

COORDENAÇÃO DE REGIONAIS
Antônio Carlos Pastorino e Heloisa Helena Souza 
Marques (coordenadores), Aparecido Nórcia, 
Maria Marluce dos Santos, Saulo Duarte Passos, 
Pérsio Roxo Jr. e Wilson Roberto Davanso.

DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL
José Hugo Lins Pessoa (coordenador). Eraldo 
Samogin Fiore, Claudio Barsante, Sérgio Antônio 
Bastos Sarrubbo, Sulim Abramovici, Rubens 
Feferbaun (capital). Aderbal Tadeu Mariotti, 
José Inácio Pereira da Rocha e Paulo Tadeu 
Falanghe (interior).

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
Eraldo Samogin Fiore, Sérgio Antônio Bastos 
Sarrubbo e Alamir Natucci Rizzo.

DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES
Mário Cícero Falcão (coordenador), Ruth Guinsburg, 
Amélia Miyashiro N. dos Santos, Antônio de Azeve-
do Barros Filho e Mauro Sérgio Toporovski.

DIRETORIA DE RELAÇÕES
COMUNITÁRIAS
Fabio Ancona Lopez e Jorge Harada (coordena-
dores), Glaura César Pedroso, João Luis Kobel, 
Ludmila Marie Weiss Aloisi, Renato Minoru 
Yamamoto, Roseli M. Duarte Ancona Lopez, 
Yassuiko Okay, Rudolf Wechler.

COMISSÃO DE ENSINO
Angélica Maria Bicudo Zeferino (coordenadora), 
Claudio Leone, Lígia de Fátima N. Reato, Marco 
Antônio Barbieri, Marisa Márcia Mussi Pinhata, 
Nildo Alves Batista, Rosana Fiorini Puccini.

CONSELHO FISCAL
Benjamin I. Kopelman, Cleide Enoir Petean 
Trindade e Flávio Adolfo da Costa Vaz.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Gabriel W. Oselka, Francisco Eulógio Martinez, 
Mário Telles Júnior e Conceição Aparecida de 
Mattos Ségre.

PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL
Sérgio Tadeu Martins Marba (coordenador), Bet-
tina Barbosa D. Figueira, Marina da Rosa Faria, 
Helenilce de Paula Fiod Costa, Lígia M. Suppo de 
Souza, Claudia Tanuri, Maria Dolabela M. Fiks.

PALS (Pediatric Advanced Life Support)
Tânia Miyuki Shimoda Sakano.

ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA
Clóvis F. Constantino, Cleide E. Petean Trindade, 
Gabriel Wolf Oselka e Ulysses Doria Filho.

CONSELHO CONSULTIVO
Fabio Ancona Lopez, Clóvis F. Constantino, João 
Tomás de Abreu Carvalhaes, Mário Santoro Júnior 
e Claudio Leone.
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(assessoriaimprensa@spsp.com.br). Repor-
tagens: Fernanda Panchieri, Lucia Fontes. 
Tiragem desta edição: 6.000 exemplares. Per-
mitida a reprodução desde que citada a fonte. 
Diagramação, fotolito e impressão: Art Graphic 
(4226-3646).

Nova Diretoria Como aconteceu nas últimas 
eleições, somente uma chapa 
se inscreveu para participar 

do processo eleitoral que 
deverá escolher a nova 

Diretoria da SPSP.Em outubro último, teve 
início o processo de 
eleição para a Diretoria 

Executiva que estará à frente da 
Sociedade de Pediatria de São 
Paulo no triênio 2007-2009. O 
prazo para requerer o registro 
das chapas encerrou-se no dia 
30 de novembro e, da mesma 
forma que nas últimas três elei-
ções, apenas uma inscreveu-se: 
a chapa Pediatria: Profissão e Ciên-
cia. Encabeçada por José Hugo 
Lins Pessoa, atual vice-presi-
dente, ela conta com pediatras 
atuantes, que participam das ati-
vidades da Sociedade há muito 
tempo (veja quadro). 
 Na opinião do atual secretá-
rio geral da SPSP, Mário Hirs-
chheimer, o fato de ter apenas 
uma chapa concorrendo às 
eleições demonstra a confiança 
do associado da SPSP na admi-
nistração atual. “Uma vez que a 
única chapa que se apresentou 
é constituída basicamente por 

membros da Diretoria em exer-
cício, interpreto que a linha de 
condução atual está sendo apro-
vada”, diz Hirschheimer.
 Pela primeira vez, em cumpri-
mento ao atual Estatuto Social, 
esta eleição inclui as diretorias 
das Representações Regionais da 
SPSP (diretor-presidente e vice-
diretor presidente). Isso possi-
bilitará uma participação mais 
efetiva da Diretoria nas ações 
das diversas regiões do Estado, 
fazendo a Sociedade ficar mais 
próxima do seu associado.

Processo de voto
 As cédulas começarão a ser 
enviadas aos associados pelo 
Correio, assim que a Comissão 
Eleitoral verificar as condições 
de elegibilidade dos inscritos, e 
deverão conter o nome da cha-
pa e dos oito nomes dos candi-
datos para a Diretoria Executiva 
e, para cada Regional, os nomes 
dos candidatos a diretor-presi-

dente e vice-diretor presidente 
(veja quadro). 
 Os associados com direito 
a voto (quites com suas obriga-
ções associativas) receberão em 
casa as cédulas, até o dia 5 de 
janeiro de 2007. Também será 
encaminhado ao eleitor um en-
velope pré-endereçado à SPSP 
para o envio do voto – pelo 
Correio. Os envelopes com os 
votos serão guardados em uma 
urna lacrada na sede da SPSP 
até o dia da apuração, marcado 
para 15 de fevereiro. Somente 
serão consideradas as cédulas 
que chegarem até as 17 horas. 
Os eleitos serão empossados 
por Cléa Rodrigues Leone, atual 
presidente da SPSP, após o 11º 
Congresso Paulista de Pediatria, que 
acontece de 17 a 20 de março 
(veja na página 7). 
 O voto é facultativo, mas “o 
ideal é que todos os sócios parti-
cipem do processo, permitindo 
à Diretoria eleita atuar com re-
presentatividade inquestionável 
em benefício das crianças, dos 
adolescentes e dos pediatras do 
Estado de São Paulo”, diz Má-
rio Hirschheimer. Portanto par-
ticipe!

Calendário Eleitoral SPSP – Eleição para a Diretoria – Triênio 2007-2009
05/01/2007 Término do prazo de envio das cédulas aos sócios
15/02/2007 Término do prazo para encaminhamento do voto à sede da SPSP – Apuração dos votos (após 17 horas)

Chapa “Pediatria: Profissão e Ciência”
Presidente: José Hugo Lins Pessoa
1º Vice-presidente: João Coriolano Rego Barros
2º Vice-presidente: Mário Roberto Hirschheimer
Secretário Geral: Maria Fernanda Branco de Almeida
1º Secretário: Sulim Abramovici
2º Secretário: Fábio Eliseo F. Álvares Leite
1º Tesoureiro: Lucimar Aparecida Françoso
2º Tesoureiro: Aderbal Tadeu Mariotti
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Entrevista • Juang Horng Jyh • Presidente do Departamento de Terapia Intensiva da SPSP

A Terapia Intensiva como meio 
de assistência mais adequada

Arquivo pessoal

Doutor em Pediatria pela 
Faculdade de Medicina 
de Botucatu - UNESP, 
Juang Horng Jyh atua 
como coordenador do 
Núcleo Hospitalar 
de Epidemiologia e 
da Gerência de Risco 
Sanitário Hospitalar e 
como presidente do Comitê 
de Ética em Pesquisa 
do Hospital Municipal 
do Tatuapé, na Capital. 
Também é membro da 
diretoria ampliada da 
Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira e 
presidente do Núcleo ABC 
da Sociedade Paulista 
de Terapia Intensiva - 
SOPATI.

Qual é o papel do Departamento de Terapia Intensiva na SPSP?
O Departamento foi criado há mais de 20 anos para discutir assun-
tos relacionados à Medicina Intensiva Pediátrica. O princípio é o de 
agregar intensivistas pediátricos do Estado de São Paulo para ajudar 
no aprimoramento da especialidade. 

Quais são as principais atividades do Departamento?
Fazemos reuniões bimensais para discutir questões relacionadas à 
Terapia Intensiva Pediátrica, desde atualizações terapêuticas e de ro-
tina, elaboração de protocolos e troca de experiências até a partici-
pação e organização de eventos relacionados ao assunto. Iniciamos 
a gestão com as primeiras reuniões discutindo os problemas mais 
freqüentes, tais como: choque séptico, cuidados no pós-operató-
rio cardíaco, terapia nutricional em pacientes críticos insuficiência 
cardíaca, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, chamando a 
atenção para os eventos adversos e riscos terapêuticos dentro da 
UTI. Foram apresentadas algumas teses defendidas pelos membros 
do Departamento. 

Como o grupo tem contribuído para o trabalho dos pediatras?
Sempre que possível nos comunicamos com os pediatras por meio 
das publicações da SPSP. Atendemos às solicitações dos pediatras 
encaminhadas à Sociedade, procurando ajudar a responder as dúvi-
das e as questões relacionadas à Terapia Intensiva Pediátrica. Outra 
forma de contribuir para o trabalho do pediatra, com um contato 
mais próximo, é por meio de eventos – organizamos e participamos 
de cursos, simpósios e congressos. Também temos trabalhado em 
conjunto com a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva - SOPATI.

Houve participação do Departamento no Curso Internacional de 
Atualização em Terapia Intensiva ocorrido em outubro último?
Sim, participamos da organização da programação científica da Te-
rapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, juntamente com o Departa-
mento de Neonatologia da SPSP e a SOPATI.

Quais os principais destaques do evento?
O curso aconteceu de 20 a 22 de outubro último e tratou de vários 
assuntos pertinentes à Medicina Intensiva. Acredito que foi muito 
positivo, principalmente por ter proporcionado conversas livres dos 
pediatras com os especialistas em assuntos relacionados à Terapia 
Intensiva Pediátrica e Neonatal e por ter promovido discussões so-
bre atualizações em diversos temas da Medicina Intensiva. Tivemos 
até a participação de um convidado argentino, que discursou so-
bre choque em Pediatria e Neonatal. Notamos que a presença de 
pediatras tem aumentado ano a ano, mas neste ano tivemos uma 
participação excelente, pois também estiveram presentes colegas 
procedentes de várias partes do Brasil. Houve participação ativa, 
com o salão totalmente lotado, promovendo uma integração muito 
positiva entre todos os presentes.

Dentro da área de atuação do grupo, quais problemas mais cha-
mam a atenção atualmente?
A dificuldade de se estabelecer protocolos que possam ser aplicados 
em todos os serviços de UTI do Estado. Cada serviço tem recur-

sos diferentes e adota procedimentos em diversos níveis, por isso 
precisamos atentar para que os protocolos, quando adotados, sejam 
viáveis ou adaptáveis para todos os serviços, sejam eles públicos ou 
particulares.

Qual sua perspectiva para o Departamento?
Acredito que o Departamento de Terapia Intensiva da SPSP já vem 
crescendo a cada gestão. Atualmente temos incentivado a partici-
pação dos novos intensivistas em nossas reuniões e nas atividades. 
O livro Atualização em Terapia Intensiva Pediátrica, elaborado pelo De-
partamento e aguardando lançamento, também é uma maneira de 
chamarmos a atenção para a existência do grupo e agregar a parti-
cipação de mais colegas em um Departamento que espera ser cada 
vez mais atuante nas questões relacionadas com pacientes críticos 
pediátricos.

O sr. gostaria de aproveitar este meio de comunicação e deixar 
alguma mensagem para os pediatras?
Penso que é fundamental que se conheça bem o papel e a função da 
Terapia Intensiva Pediátrica. Infelizmente, é comum ainda encontrar 
colegas que pensam que a UTI é apenas o ponto final do paciente 
crítico, quando na verdade ela deve ser recomendada mais precoce-
mente no monitoramento daqueles que tenham qualquer risco de 
morte, evitando que o paciente piore, que a sua condição patoló-
gica seja irreversível ou, ainda, que lhe traga seqüelas. A Terapia 
Intensiva deve ser encarada como um meio de dar uma assistência 
mais adequada, mais intensiva, como o próprio nome diz. Assim, é 
fundamental que os pediatras façam atualizações periódicas em pro-
cedimentos emergenciais e manejo de pacientes críticos. É impor-
tante estarem capacitados para dar essa assistência, principalmente 
aqueles colegas que trabalham em medicina intensiva, de urgência e 
em emergências, para evitar iatrogenias.
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Cursos e eventos

Congresso Paulista de Pediatria
Uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o 11º 

Congresso Paulista de Pediatria acontecerá de 17 a 20 de março 
de 2007, no ITM Expo Center. O evento é voltado para pe-

diatras, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes sociais e profissionais que atuam no atendi-
mento em Pediatria desde o recém-nascido até o adolescente. 
 O Congresso terá como temas centrais:
• Pediatria, da intimidade dos mecanismos celulares à consulta pediátrica;
• Crianças e adolescentes não devem esperar: o seu amanhã já começou, e
• O pediatra, maestro e artífice do cuidar bem da criança e do adolescente.
 A Programação Científica do evento terá 30 conferências, 18 pai-
néis, 15 mini-conferências, 18 mesas-redondas seguidas de mini-coló-
quios, 15 sessões de temas livres, 3 sessões de pôsteres comentados, 
11 colóquios e 14 simpósios satélites. 

Temas livres
 A Comissão de Temas Livres do 11º Congresso Paulista de Pediatria 
gostaria de congratular-se com todos os pediatras que estão contri-
buindo para o sucesso do evento. Foram recebidos 418 temas livres, 

abarcando quase todas as áreas de atuação da Pediatria. Esses traba-
lhos estão sendo avaliados e serão, de acordo com a pontuação obtida, 
escolhidos para apresentação oral (4 trabalhos de 15 especialidades 
pediátricas), pôsteres comentados ou divulgação em CD. A Comis-
são lembra que os 20 trabalhos melhor pontuados, do conjunto dos 
418 enviados, serão convidados a concorrer ao prêmio oferecido pelo 
Congresso. “Dessa forma, temos a expectativa de oferecer ao pediatra 
paulista discussão e atualização em temas interessantes e atuais”, diz 
Ruth Guinsburg, presidente da Comissão de Temas Livres. 
 Nas 15 sessões de temas livres (apresentação oral) serão apresen-
tados os 60 trabalhos melhor pontuados, de acordo com as seguintes 
áreas de interesse escolhidas pelos autores: adolescência, aleitamento 
materno, alergia/imunologia, cuidados primários, emergências/tera-
pia intensiva, endocrinologia, gastroenterologia, infectologia, nefrolo-
gia, neonatologia, neurologia, nutrição/suporte nutricional, pneumo-
logia, reumatologia e saúde escolar.
 Veja nestas páginas algumas das atividades programadas.

11º Congresso Paulista de Pediatria

Cursos Práticos programados para 17 de março
(número de vagas entre parênteses)
• Das 8 às 18 horas
Curso teórico-prático de reanimação neonatal para médicos: condutas 2006 (120)
• Das 8 às 12 horas
Abordagem e investigação de problemas reumatológicos em sessões práticas (60)
Emergências em vias aéreas superiores (160)
Leitura crítica de publicações científicas em Pediatria (150)
Nefrologia: estações práticas de medida de pressão arterial, infecção urinária e 
hematúria (60)
Capacitação no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência (100)
• Das 14 às 18 horas
Consultório pediátrico em amamentação (80)
Emergências em oftalmologia pediátrica (90)
Estética e modismos na adolescência (100)
Pistas que o ECG e o Rx de tórax dão ao pediatra para pensar em cardiopatia (50)
Técnicas de uso de dispositivos inalatórios (160)
Transporte seguro de crianças e adolescentes em veículos a motor: estação prática (40)

Convidados internacionais confirmados:

Berthold Koletzko
Professor, Division of  Metabolic Diseases and Nutritional 
Medicine, University of  Munich, Munique, Alemanha
Ciro A. de Quadros
Director, International Programs, Albert B. Sabin Vaccine 
Institute, Washington, EUA
Donald E. Greydanus 
Professor, Pediatrics and Human Development, Michigan State 
University, Michigan, EUA
Keith Klugman
Professor, Division of  Infectious Diseases, School of  Medicine 
at Emory University, Atlanta, EUA
Rafael Pérez-Escamilla
Professor of  Nutritional Sciences - University of  Connecticut, 
EUA 

Painéis – 90 minutos
1. Cefaléia na criança e no adolescente
2. Hipertensão arterial: novos conceitos em Pediatria
3. Hormônio de crescimento em pediatria
4. Influência da mídia no comportamento do adolescente
5. Manejo do paciente em choque
6. Novas diretrizes em ressuscitação cardio-pulmonar em pediatria
7. Nutrição na escola e pré-escola
8. O erro médico em Pediatria: epidemiologia e ações de prevenção
9. O exame oftalmológico feito pelo pediatra
10. O que a SPSP pode fazer para o Pediatra de hoje
11. O respirador bucal
12. Obesidade na criança e adolescente: uma pandemia atual?
13. Residência Médica: definindo novas competências para o pediatra
14. Terapia nutricional da criança gravemente doente
15. Triagem auditiva neonatal universal: estamos atingindo as metas?
16. Uso e abuso de analgésicos e antiinflamatórios não-hormonais
17. Uso racional de medicamentos em Pediatria
18. Velhos e novos problemas em gastropediatria

Mini-conferências – 30 minutos
1. A criança e o computador: ergonomia 
2. Atualidade no tratamento do diabetes mellitus 
3. Dermatite atópica 
4. Diagnóstico atual da artrite idiopática juvenil 
5. Diagnóstico diferencial das hematúrias 
6. Distúrbios do sono 
7. Hepatite C 
8. HPV e a nova vacina 
9. Meningite neonatal 
10. Síncope: diagnóstico e conduta 
11. Perspectiva de vida da criança com AIDS 
12. Prevenção da anemia: recomendação da suplementação de ferro 
13. Suplementos nutricionais: mitos e realidade 
14. Teste de triagem neonatal para fibrose cística: é importante? 
15. Uso de medicamentos e amamentação



Mesas-redondas seguidas de mini-colóquios – 90 minutos
1. Abordagem inicial em acidentes com crianças
2. Aleitamento materno e repercussões futuras 
3. Asma na criança 
4. Atendimento ao adolescente 
5. Dermatoses freqüentes na infância
6. Cuidados primários na criança transplantada
7. Distúrbios de aprendizado
8. Distúrbios funcionais do trato digestório
9. Doença falciforme
10. Emergências cirúrgicas abdominais em Pediatria
11. Escola promotora de saúde
12. Infecção de trato urinário
13. Intoxicação por droga
14. Atenção à criança com cardiopatia
15. Problemas endócrinos de consultório
16. Qualidade de vida do recém-nascido pré-termo
17. Tuberculose na infância
18. Vigilância e controle da transmissão das infecções congênitas

Traslado para o ITM-Expo

Local de saída e horários: 
Blue Tree Towers Faria Lima - transporte circular o dia todo 
Howard Johnson Faria Lima - saída às 7h30 e volta às 18h30 

Quality Faria Lima - saída às 7h30 e volta às 18h30 
Metrô Vila Madalena - circular das 7h00 às 18h30 

ITM EXPO • International Trade Mart
Av. Engº Roberto Zuccolo, 555 - Vila Leopoldina
São Paulo, SP
www.itmexpo.com.br

Hospedagem e transporte

A Tristar Turismo, agência ofi cial 
do evento, oferece condições e 

preços especiais para hospedagem 
em São Paulo, além do transporte 

aéreo a partir das principais cidades 
brasileiras.

Informações e reservas:
Tristar Turismo

Av. Paulista, 2006 - 18º andar
São Paulo, SP

Fone: (11) 3016-1411
Fax: (11) 3283-1850

E-mail: tristar@tristarturismo.com.br
www.tristarturismo.com.br

Secretaria Executiva do Congresso

Meeting Planejamento e Organização de Eventos
Caixa Postal 19.232 - Cep: 04505-970

São Paulo, SP
Fone: (11) 3849-0379 ou 3849-8263

Fax: (11) 3845-6818
E-mail: info@meetingeventos.com.br

www.meetingeventos.com.br
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Certificado de Atualização Profissional: 15 pontos para a Especialidade 
Pediatria e pontuação para as Áreas de Atuação divulgada em www.cna-

cap.org.br (Resolução CFM nº 1.772/2005).

►
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Artigo

Prevenção da transmissão 
vertical do HIV

A transmissão vertical do 
HIV ocorre através da 
passagem do vírus da 

mãe para o bebê durante a 
gestação, o parto ou a ama-
mentação, sendo que cerca 
de 35% dessa transmis-
são ocorre durante a 
gestação, 65% acon-
tece no peri-parto 
e há um risco 
acrescido de 
transmissão 
através da 
amamenta-
ção de 7% 
até 22% por 
e xpos i ção 
(mamada).
 A taxa 
de transmis-
são vertical do HIV, quan-

do não são realizadas inter-
venções de profilaxia, atinge 
cerca de 25% das gestações 
das mulheres infectadas. Se-

gundo a literatura, 
obtém-se uma 
redução dessa 
taxa para ní-
veis entre 1 
a 2% com a 
aplicação de 
todas as in-
tervenções 
preconiza-
das pelo 
P r o g r a m a 
Nac i ona l 

de DST/
Aids. Es-
sas inter-
venções, 

a t u a l -

mente, são:
• uso de anti-retrovirais a 
partir da 14ª semana de ges-
tação;
• utilização de AZT injetável 
durante o trabalho de parto; 
• realização de parto cesário 
eletivo, quando indicado;
• AZT oral para o recém-nas-
cido exposto, do nascimento 
até 42 dias de vida;
• contra-indicação da ama-
mentação;
• inibição de lactação asso-
ciada ao fornecimento de fór-
mula infantil até os 6 meses 
de idade.
 Com a realização do diag-
nóstico através da solicitação 
de exame para o HIV antes 
ou durante a gestação (pri-
meira consulta de pré-natal 

e, se possível, repetir no iní-
cio do 3° trimestre), torna-se 
possível a utilização de todas 
as intervenções indicadas e 
a conseqüente redução da 
transmissão do HIV para me-
nos de 1%. 
 Quando a gestante não for 
testada durante a gestação é 
imprescindível a realização de 
teste rápido anti-HIV durante 
o trabalho de parto para pos-
sibilitar as ações de prevenção 
a partir deste momento.

Artigo elaborado 
pela Comissão 

de Normatização 
e Avaliação das 

Ações de Controle 
da Transmissão 

Vertical do HIV e da 
Sífilis Congênita no 

Município de
São Paulo.

Atualizações Pediátricas

Atualização em Otorrinolaringologia

Está à disposição do pe-
diatra, na sede da SPSP, 
o novo título da série 

Atualizações Pediátricas - pu-
blicações conjuntas da Editora 
Atheneu e da SPSP, por meio 
de seus Departamentos Cien-
tífi cos. Trata-se do livro 
Otorrinolaringologia para o 
Pediatra, coordenado por 
Wilma Terezinha Ansel-
mo-Lima e elaborado com 
a colaboração de todos os 
membros do Departamen-
to de Otorrinolaringologia 
da SPSP.
 Em uma abordagem 
prática, a publicação en-
foca o diagnóstico e tra-
tamento das principais 
doenças atendidas no dia-
a-dia por qualquer pediatra 
e orienta sobre o momen-
to certo para encaminhar 
a criança ao especialista.

Como adquirir
Os livros da série, que já 

somam 10, podem ser adqui-
ridos na sede da SPSP, e são 
vendidos para os associados 
com 50% de desconto sobre o 
preço das livrarias. 

 

Consulte na tabela os títulos 
disponíveis e os respectivos 
preços, já com desconto. Caso 
seja necessário o envio pelo 
correio, haverá o acréscimo das 
despesas postais, no valor de 
R$ 8,00. 
 Para mais informações so-
bre compras, consulte o site 

da Sociedade (www.spsp.org.
br) ou entre em contato com 
a sede da SPSP na capital: (11) 
3284-0308.

Títulos e preços

Sexualidade e Saúde Reprodutiva na Adolescência 21,50

Atualidades em Doenças Infecciosas: Manejo e Prevenção 18,50

Gastroenterologia e Nutrição 24,50

Recém-nascido de Muito Baixo Peso 38,50

Segurança na Infância e Adolescência 24,50

Endocrinologia Pediátrica 23,50

Alergia e Pneumologia 28,50

Tópicos Atuais em Nutrição Pediátrica 28,00

Emergências Pediátricas 33,50

Otorrinolaringologia para o Pediatra 43,50

Títulos e preços

Sexualidade e Saúde Reprodutiva na Adolescência 21,50Sexualidade e Saúde Reprodutiva na Adolescência 21,50

Atualidades em Doenças Infecciosas: Manejo e Prevenção 18,50Atualidades em Doenças Infecciosas: Manejo e Prevenção 18,50

Gastroenterologia e Nutrição 24,50Gastroenterologia e Nutrição 24,50

Recém-nascido de Muito Baixo Peso 38,50Recém-nascido de Muito Baixo Peso 38,50

Segurança na Infância e Adolescência 24,50Segurança na Infância e Adolescência 24,50

Endocrinologia Pediátrica 23,50Endocrinologia Pediátrica 23,50

Alergia e Pneumologia 28,50Alergia e Pneumologia 28,50

Tópicos Atuais em Nutrição Pediátrica 28,00Tópicos Atuais em Nutrição Pediátrica 28,00

Emergências Pediátricas 33,50Emergências Pediátricas 33,50

Otorrinolaringologia para o Pediatra 43,50Otorrinolaringologia para o Pediatra 43,50

Novo livro da série 
Atualizações Pediátricas 
já pode ser adquirido com 

desconto pelos associados da 
SPSP. Mais informações

na sede.
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Valores para não-sócios da SPSP
Fascículo Único    R$ 30,00 + Frete
Assinatura Anual (4 fascículos)    R$ 100,00 + Frete
Sócios da SBP    Apenas o Frete

Favor fazer depósito em nome da Associação de Pediatria de São Paulo:
Banco Real - agência 0409 - conta corrente 6.061.200-8.

A Revista Paulista de Pediatria é distribuída gratuitamente aos sócios da SPSP.

O valor do 
frete é variável, 
dependendo do 

Estado.

Publicações

Revista Paulista de Pediatria

ADiretoria de Publicações 
da SPSP tem trabalhado 
ativamente na Revista 

Paulista de Pediatria para manter 
a renovação científi ca constante 
do pediatra, oferecendo artigos 
e informações médicas de qua-
lidade. E, é claro, enquadrá-la 
nas normas de indexação para 
publicações científi cas. 
 Nesse sentido, Ruth Guins-
burg, editora da Re-
vista, informa que já 
foi solicitada a in-
dexação no SciELO 
(Scientifi c Eletronic 
Library Online), uma 
qualifi cação que cre-
dita à publicação uma 
maior visibilidade no 
mundo científi co in-
ternacional. “Esse 
é um processo que 
estamos aguardando 
com bastante expectativa, e o 
resultado iremos saber no início 
de 2007”, diz Ruth. 
 Essa é uma etapa bastante 
signifi cativa do crescimento da 
Revista, que acontece graças ao 
esforço coletivo de pessoas inte-
ressadas e ao apoio da Diretoria 
da SPSP. “Mas para que essa in-
dexação se concretize, continua-

mos precisando da colaboração 
dos colegas e das Universida-
des, para ter um maior afl uxo 
de artigos e poder atingir nos-
sas metas”, declara Ruth.

Maior interesse
 Mudanças têm sido feitas 
desde o início da gestão atual da 
Diretoria de Publicações, como 
a uniformização da linha edito-

rial, a padroniza-
ção dos artigos 
quanto à forma 
e apresentação, 
a ampliação do 
grupo de revi-
sores e a forma-
ção de um cor-

po editorial atuante, inclusive 
com a presença de especialistas 
em Pediatria no exterior. A par-
te gráfi ca da Revista também foi 
modifi cada, para oferecer uma 
leitura mais agradável. 
 Prova de que o interesse 
pela Revista é cada vez maior é o 
número crescente de trabalhos 
submetidos ao conselho edito-
rial e as várias solicitações para 
receber a publicação, vindas de 
outros estados do País e tam-
bém do exterior. Diante disso, a 
Diretoria da SPSP decidiu dis-
ponibilizar a Revista para os in-
teressados por meio de assina-
turas, assim um número maior 
de pessoas pode ter acesso às 

Já foi solicitada a indexação 
no SciELO, um processo 
aguardado com bastante 
expectativa por parte da 

Diretoria de Publicações da 
SPSP e todos os envolvidos 

com a publicação. 

informações científi cas. 
 O sócio da SPSP já recebe 
gratuitamente a publicação. O 
sócio da SBP que quiser receber 
a Revista Paulista de Pediatria não 
pagará nada pela publicação, 
devendo arcar somente com as 
despesas de Correio. Para quem 
não faz parte do quadro de só-
cios da SBP, há o valor da as-
sinatura acrescido do frete (veja 
quadro). Os interessados devem 
entrar em contato com a SPSP.

Campanha

Recadastramento de médicos

OConselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo iniciou, em 

outubro, o recadastramento dos 
médicos do Estado. Até março 
de 2007 mais de 90 mil médicos 
deverão comparecer às sedes e 
delegacias do Cremesp para atua-
lizar seus dados pessoais e apre-
sentar documentos originais de 
identifi cação. Além disso, os mé-
dicos terão a opção de autorizar 
a divulgação de sua fotografi a no 
site da entidade, medida que fa-
cilitará a verifi cação da identida-

de do profi ssional por parte da 
população e dos empregadores 
e ajudará a evitar futuros trans-
tornos diante da “clonagem” de 
documentos pessoais. 
 Imprescindível para as ativi-
dades do Cremesp, o recadastra-
mento é também uma resposta 
da entidade ao crescimento do 
número de falsos médicos. Por 
isso ele é fundamental. Além da 
atualização de dados, será entre-
gue a nova carteira de identidade 
do médico – digitalizada e com 
códigos de barra - o que torna o 

documento mais seguro, difi cul-
tando a sua falsifi cação. 
 O recadastramento é gratui-
to e o cronograma seguirá o mês 
de aniversário do médico (veja 
quadro). Os procedimentos para 

Aniversário do médico Recadastramento
Janeiro e Fevereiro 2 a 31 de outubro de 2006
Março e Abril 1 a 30 de novembro de 2006
Maio e Junho 1 a 31 de dezembro de 2006
Julho e Agosto 1 a 31 de janeiro de 2007
Setembro e Outubro 1 a 28 de fevereiro de 2007
Novembro e Dezembro 1 a 31 de março de 2007

o recadastramento, incluindo os 
documentos necessários, os en-
dereços e datas, estão disponí-
veis no site www.cremesp.org.br.

Fascículo Único  com bastante expectativa, e o 

rial, a padroniza-
ção dos artigos 
quanto à forma 
e apresentação, 
a ampliação do 
grupo de revi-
sores e a forma-
ção de um cor-

Cremesp espera atualizar 
dados de mais de 90 mil 

médicos do Estado
de São Paulo. 



 

 

Reanimação Neonatal para Médicos(§) e para Auxiliares
Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br)

Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.

Cursos on-line • www.spsp.org.br/educacao/cursos.asp

Curso PALS
2 e 3 de fevereiro; 2 e 3 de março; 13 e 14 de abril; 11 e 12 de maio; 1 e 2 de junho de 2007.
Informações/inscrições:
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-1140.
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Da Nutrição da Criança Normal às Situações Especiais

 Agenda de Cursos e Eventos • 2007
  Data Local Evento Informações

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP =  Descontos para Sócios da SPSP/SBP

§

Pontos
para

pediatras

 Apoio 8 de fevereiro Centro Médico de Ribeirão Preto Curso de Avaliação Laboratorial em Pediatria (16) 3636-0392
 SPSP  Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP  persiorj@hcrp.fmrp.usp.br

15 

 Apoio 14 de abril Centro Médico de Ribeirão Preto Curso de Nefrologia Pediátrica (16) 3941-2448
 SPSP  Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP  renato_zorzo@yahoo.com.br

 Apoio 27 a 29 de abril I.E.P. do Hospital Sírio Libanês NEPHROKIDS (21) 2266-9150 / fax: 2266-9174
 SPSP  São Paulo, SP WCN’07 Satellite Symposium on Pediatric Nephro-Urological Diseases www.jz.com.br

 Realização 17 a 20 de março ITM Expo Center 11º Congresso Paulista de Pediatria (11) 3849-8263 ou 3849-0379
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

§

§ 

 Apoio 3, 10, 17, 24, 31 Hospital Mun. Inf. Menino Jesus IV Curso de Medicina do Adolescente (11) 3253-5200 r. 256
 SPSP de maio São Paulo, SP  norap@prefeitura.sp.gov.br 10 

 Apoio 7 e 9 de maio Faculdade de Medicina do ABC I Jornada de Dificuldades Escolares da Criança e do Adolescente (11) 4990-0531
 SPSP  Santo André, SP  pediatria@fmabc.br § 

 Apoio 12 de maio Sede Campestre C.Médico Franca Curso de Alimentação do Recém-Nascido Pré-Termo (16) 3722-3290
 SPSP  Regional SPSP - Franca, SP  centromed@francanet.com.br § 

 Apoio 19 de maio Centro Médico de Ribeirão Preto Curso de Nutrologia Pediátrica (16) 3602-2351
 SPSP  Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP  suzeidi@uol.com.br § 

Visite o site da SPSP!
A página da SPSP na internet passou por modificações, e agora tem novo layout, mais 
dinâmico e moderno. O conteúdo, que continua sendo atualizado periodicamente, tem 
novos links, notícias recentes, agenda com os principais cursos e eventos e muito mais 
informações de interesse do pediatra. Acesse: www.spsp.org.br.


